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Kellemetlen meglepetés érhet néhány 
százezer vállalkozást. Eddig nem volt 
igazi tétje annak, ha nem fi zették be az 
idén bevezetett kamarai díjat, egy tör-
vénymódosítás nyomán azonban jö-
vőre már az adóhatóságot hozhatják a 
nyakukba néhány ezer forint miatt.

Eddig 608 ezer vállalkozás regiszt-
rálta magát a kamaráknál, az ötezer fo-
rintos hozzájárulási díjat pedig 440 ez-
ren fi zették be – tudtuk meg Ay János-
tól, a Magyar Kereskedelmi és Iparka-
mara (MKIK) koordinációs és marke-
tingigazgatójától. Mindmáig nem érte 
különösebb hátrány azt a céget, amely 
elmulasztotta a kötelező regisztrációt, 
és azt sem, amely nem fi zette be a díjat. 
Januártól viszont az adótörvények vál-
tozása miatt már az 5000 forint köz-
tartozás is adók módjára behajtható, 
és amelyik céggel szemben az adóha-
tóság eljárást indít, az a hitelfelvétel-
től kezdve az uniós pályázatokon va-
ló részvételig sok mindenből kizárja 
 magát. 

Ay János szerint javulni fog a fi -
zetési hajlandóság. Ugyanakkor Kiss 
Ervin, a Budapesti Kereskedelmi és 
Iparkamra (BKIK) főtitkára kijelen-
tette, nem az a céljuk, hogy a Nemze-
ti Adó- és Vámhivatallal (NAV) behaj-
tassák a díjakat. (A BKIK-nál 170 ezer 
vállalkozás regisztrált, és 121 ezer fi zet-
te be a díjat.)

A kötelező kamarai  regisztrációt 
március elsejéig kellett megtenni a 

székhely szerint területileg illetékes 
kamaránál, az ötezer forintos hozzájá-
rulási díjat pedig a hónap végéig lehe-
tett befi zetni ugyanannak a szervezet-
nek a számlájára. Sok könyvelő úgy ér-
telmezte a jogszabályt, hogy a törvény 
csak a kötelező regisztrációt írja elő, a 
díjfi zetést nem. Ráadásul 10 ezer fo-
rintig a köztartozások nem voltak be-
hajthatók adók módjára, azaz legko-
rábban csak 2014-re gyűlt volna össze 
annyi hátralék, amennyi már az adó-
hatóság szankcióját jelentette volna.

Kiss Ervin hangsúlyozta, azt szeret-
nék, ha a regisztráció révén kiderülne, 
hogy valójában hány működőképes 
vállalkozás van az országban, és azok-
nak mi a valóban űzött fő tevékenysé-
gük. A fővárosban például elvileg 304 
ezer cég van. Hozzátette, szerinte az 
igazi szankció nem az, hogy az érintet-
ten behajtja a NAV az ötezer forintot, 
hanem ha például nem tud elindulni 
egy uniós pályázaton vagy egy közbe-
szerzésen, mert nem tudja bemutatni 
a regisztrációs számát. Éppen ezért fo-
lyamatosan azt kérik az érintett állami 
intézményektől, az önkormányzatok-
tól, hogy a regisztrációs szám meglé-
tét és a díjfi zetést szabják az ügyinté-
zés feltételéül. 

A budapesti kamara főtitkára sze-
rint az elmúlt fél évben nagyjából 
száz, nyomdafestéket nem tűrő leve-
let kaptak vállalkozásoktól, de aho-
gyan telnek a hónapok, mind többen 
pótolják a díjfi zetést is, főleg olyanok, 
akiktől már valahol kérték a regiszt-
rációs számot. 

ÖTÖDIK
HASÁB

Üzenet
Németországban is beletelt húsz 
évbe, mire sikerült elérni, hogy 
Berlin központi részén emlékhelye 
legyen a holokauszt roma áldoza-
tainak. Az emlékművet Angela 
Merkel kancellár részvételével 
avatták fel a Bundestag közelében. 

Hasonló emlékművek már 
nálunk is vannak, igaz, nem a 
Parlament tájékán, hanem például 
a IX. kerületi Nehru parkban. 
Időnként összekenik ürülékkel. 
Majd tisztességes cigány és nem 
cigány magyarok érkeznek, hogy 
lemossák a gyalázatot. És abban 
bíznak, többé nem jön értesítés, 
hogy megint menniük kell.

A magyarországi romák üldöz-
tetéséről keveset tudunk, az áldo-
zatok számáról eltérő becsléseket 
hallani. De azt egészen pontosan 
tudjuk, hogy pár éve rasszista 
ámokfutók Tatárszentgyörgyön 
megöltek egy kisfi út és egy édes-
apát. A sorozatgyilkosokat – mint 
más településeken is – egyetlen 
szempont vezérelte: cigányok 
legyenek, akikkel végeznek.

A tatárszentgyörgyi önkor-
mányzat nem járult hozzá, hogy 
közterületen felállítsák azt a szob-
rot, amelyet történetesen egy 
német származású, nálunk élő 
művész, Alexander Schikowski 
készített az áldozatok emlékére.  
Az indoklás: a helybéliek inkább 
szeretnék elfelejteni a tragédiát.

A kompozíció végül a Magyar-
országi Evangéliumi Testvérközös-
ség templomának kertjébe került.

Igazán méltó helye a főváros 
valamelyik frekventált pontján 
lenne, akár a Kossuth téren. Nem 
valószínű azonban, hogy az emlék-
mű áthelyezésére a közeljövőben 
sor kerül. Onnan mostanában 
inkább viszik és nem hozzák 
a szobrokat. Nagyszabású munká-
latok kezdődtek. A magyar kor-
mány szeretné helyreállítani a 
Kossuth teret – az 1944-es állapo-
toknak megfelelően. (A szerk.)

Megszólítás
A békemeneten többen
voltak, de Bajnai kapta a 
nagyobb közfi gyelmet – írja 
Tamás Ervin e11
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HIRDETÉS

Az idén talán már 
vissza sem jön 
tárgyalni 
a valutaalap
A kormányoldal politikusai ma 
már azzal számolnak, hogy az 
elmúlt hetek fejleményei után 
a valutaalap képviselői vissza 
sem jönnek 2012-ben, és a 
szerződés tavaszra csúszik. e7

CÉZANNE�ÉLETMŰ
SZÁZ KÉPEN
A világ negyven múzeu-
mából kölcsönzött száz 
Cé zanne-kép látható a 
Szépművészeti Múzeum 
grandiózus, 400 millió 
forintba kerülő, mától 
látható kiállításán. 
A Cézanne egész élet-
művét áttekintő tárlat-
ra több százezer hazai, 
valamint külföldi láto-
gatót várnak a rende-
zők. e14
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Milla-összefogás után együtt, de hogyan? 
Az ellenzék a folytatásról gondolkodik
O A Fidesznél Mesterházyt sem írják le a volt kormányfővel szemben.
O Bajnai Gordon színre lépésével az LMP veszítheti a legtöbbet. Az ügy e4–6
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AMITABH 
BACCSAN A 
BOLLYWOODI 
SZUPERSZTÁR
Rivalda e20

Kamarai díj Ötezerért is megy a NAV

Januárban 
indulhat 
a behajtás

Péntek reggel

O A zsugázó plébános esete és
Bertolt Brecht felháborodása

O Makk Károly rendező, Móga 
Piroska színésznő és a pofonok

O DrMáriás utazása Keletről 
Nyugatra. Vagy fordítva.

A népirtás mély nyomokat hagyott, és még mélyebb sebeket ejtett – mondta 
Merkel német kancellár, amikor felavatták tegnap a holokauszt roma és szin-
ti áldozatainak emlékművét Berlinben. Dani Karavan izraeli művész a tér kö-
zepére vízzel teli tartályt tervezett, hatalmas kelyhet a könnyeknek. A köze-
pén szárazon maradó kő háromszög az életet jelképezi. e13  FOTÓ: BÓCSI KRISZTIÁN

Emlékmű a holokauszt roma áldozatainak


